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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย http://report-ppsf.doae.go.th เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งระบบรายงานมีทั้งหมด 7 ระบบ จึงขอให้อ าเภอ
รายงานข้อมูลตามก าหนด 

1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนชีว
ภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน าไปใช้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรหลังน้ าลด 
ประกอบด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มา จ านวน 260 ขวด 

1.3 แผนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 เป้าหมายจังหวัดพิจิตร  
จ านวน 35,600 ตัน  

1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young 
Smart Farmer ให้อ าเภอด าเนินการดังนี้ 
1) ให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย อ าเภอละ 2 

คน 
2) อ าเภอโพทะเลมีเกษตรกรส่งใบสมัครแล้ว จ านวน 8 ราย 

1.5 โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติด้ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร  
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การ

แปรรูป การท าผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 



(1) กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มละ 3,000,000 บาท) 

(2) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในชุมชน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มละ 500,000 บาท) 

1.6 ความก้าวหน้าการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อ าเภอ
โพทะเล พ้ืนที่ประสบภัย 51 หมู่บ้าน 10 ต าบล เกษตรกร 484 ราย พื้นที่ 7,549 ไร่ 

1.7 ให้ทุกอ าเภอบันทึกปฏิทินการเกษตร ปี 2564 และประมาณการผลผลิต ปี 2565-
2566 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

1.8 การจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัด
รอบท่ี 1/2565 (เอกสารแนบ) 

1.9 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจ าปี 2565 ด าเนินการ 4 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทรายพูล อ าเภอสามง่าม อ าเภอโพทะเล และอ าเภอดงเจริญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน  2564 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การด าเนินการตามขั้นตอนการให้ความความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงิมทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2562  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร พ.ศ. 2564  
 ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัย
พิบัติแล้วเท่านั้น และให้ช่วยเหลือเป็นเงินสดในอัตราดังนี้ 

1) ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท 
2) พืชไร่ และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท 
3) ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท  

 
3.2 เร่งรัดการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าท่วม โดยเร่งด าเนินการ
จัดท าแบบขอรับความช่วยเหลือ กษ.01 การตรวจสอบและรับรองความเสียหาย  



โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน บันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลภัยธรรมชาติ และการติดประกาศชาคมด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพ่ือท าบันทึก
ขอประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระดับอ าเภอ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  แผนการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระดับอ าเภอ ในวันที่  
  18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. 
    
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
    ลงชื่อ .................................................(ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม) 
       (นางวิราพร  เสือโต) 
    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
    ลงชื่อ ...............................................(ผู้รับรองรายงานการประชุม) 
     (นายพรชัย  แก้วเพชร) 
    ต าแหน่ง      เกษตรอ าเภอ 
 


